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acto ou sinal para a sua concretização - o que visa a construção do novo
“Campus” da Justiça de Ílhavo.
Após a aprovação do Plano Municipal de Promoção da Igualdade de
Género, assinámos a 5 de Novembro o Protocolo de Cooperação para
a Igualdade de Género com a Comissão para a Cidadania e Igualdade
de Género.
A inauguração e activação de três importantes obras sociais que contaram com o apoio institucional e ﬁnanceiro da CMI, foram acontecimentos relevantes que contribuíram para que 2010 fosse de facto um ano
muito especial para o Município de Ílhavo: a Creche do Centro Social
José Kentenich, o Lar e Centro de Dia da Associação de Solidariedade
Social da Gafanha do Carmo e o Hospital de Cuidados Continuados da
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo.
Continuámos em 2010 a gerir os constrangimentos ﬁnanceiros delicados que se começaram a sentir em 2009, com a diminuição de receita
dos Fundos do Orçamento de Estado, da Derrama e do IMT.
A orientação determinada pelas Grandes Opções do Plano 2010
e enquadrada pelo plano de acção “Continuar a Crescer”, foi seguida
com determinação, aproveitando oportunidades e vencendo diﬁculdades, com a utilização das capacidades existentes, num trabalho intenso,
construído por um vasto conjunto de parcerias com os Cidadãos, as
Associações, as Empresas, a CI Região de Aveiro, o Governo e outras
Entidades da Administração Central e Local.
Este ano 2010 foi de facto um ano de excelência e extraordinário,
tendo-se constatado de forma muito objectiva a elevação do nível de
desenvolvimento do Município de Ílhavo e a da qualidade de vida das
Pessoas que nele residem, trabalham e/ou passam algum do seu tempo
livre e de cultura.
A ACTIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
Neste documento de Prestação de Contas 2010 (Relatório e Contas)
apresentam-se referenciadas as acções de maior relevância desenvolvidas pela Câmara Municipal de Ílhavo, no âmbito das Grandes Opções
do Plano 2010. A execução de investimento manteve um nível elevado
e record (em execução materializada em 2010), e a gestão assentou no
cumprimento dos objectivos deﬁnidos e numa gestão ﬁnanceira equilibrada, numa fase em que tivemos a disponibilidade dos Fundos Comunitários do QREN com o início da sua utilização objectiva.
A realização ﬁnanceira ao nível das Grandes Opções do Plano 2010
foi de 17.599.732,84 euros.
A execução física com expressão ﬁnanceira das Grandes Opções do
Plano 2010 foi de 33.961.401,13 euros.
O início da utilização das verbas do QREN, a inauguração e activação
de nove importantes obras, das quais oito co-ﬁnanciadas pelo QREN, a
entrada em funcionamento a 1 de Maio de 2010 da “AdRA - Águas da
Região de Aveiro SA”, são algumas das notas mais relevantes da gestão
da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) neste ano de 2010.

» PREÂMBULO
O ano de 2010 foi o primeiro ano completo do mandato autárquico
2009/2013, depois da tomada de posse ocorrida no dia 30 de Outubro
de 2009, tendo como principal referência política para a gestão do Município o facto de ter sido, verdadeiramente, o primeiro ano de utilização
plena, com execução formal e ﬁnanceira regular, dos Fundos Comunitários do QREN 2007/2013, instrumento essencial para a sustentabilidade
do investimento da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI).
O ano 2010 foi um ano record de investimento da CMI, um ano de
grande importância pela concretização de mais um impulso na qualidade de vida dos Cidadãos do Nosso Município. Activámos e inaugurámos
novos equipamentos, lançámos concursos e adjudicámos novas obras,
desenvolvemos projectos para novos investimentos no futuro próximo.
Das obras inauguradas e activadas destacamos os cinco novos Centros Escolares – da Senhora do Pranto (Ílhavo), da Cale da Vila na Gafanha da Nazaré (ao qual demos o nome de Santa Maria Manuela), de Vale
de Ílhavo, da Coutada e da Légua, – o renovadíssimo Centro Cultural
da Gafanha da Nazaré, a 1.ª fase da Via de Cintura Nascente a Ílhavo,
a urbanização da envolvente ao Hospital de Cuidados Continuados da
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo e a Capela Mortuária da Gafanha
da Encarnação com qualiﬁcação do Largo entre o Cemitério e o Campo
do NEGE.
Realce também para outras duas obras que se encontravam quase
concluídas no ﬁnal de 2010 (e que foram inauguradas no mês de Janeiro
de 2011): a Requaliﬁcação da Antiga Estrada Nacional 109 e do Pavilhão
Gimnodesportivo da Gafanha da Encarnação.
Dos Concursos adjudicados, cujas obras se iniciaram em Janeiro de
2011, destacam-se três obras da Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI) – Qualiﬁcação Urbana e Ambiental do Casco
Antigo de Ílhavo, Qualiﬁcação Urbana da Avenida 25 de Abril e o Centro
de Investigação e Empreendedorismo (por reabilitação da antiga Escola

Preparatória de Ílhavo), e a Qualiﬁcação Ambiental e Urbana da FrenteRia da Costa Nova na zona da Biarritz.
No que respeita às acções, concretizaram-se um vasto conjunto de
iniciativas com um balanço muito positivo: a visita do Presidente da República sob a temática do Mar, a comemoração dos 100 anos da Criação da Freguesia e da Paróquia da Gafanha da Nazaré (em parceria com
a Junta de Freguesia e a Paróquia), a comemoração dos 50 anos da
Criação da Freguesia da Gafanha do Carmo (em parceria com a Junta
de Freguesia), o Festival de Teatro, a Semana Jovem, o MarAgosto com
o seu Festival do Bacalhau 2010, a Maior Idade, o 20o aniversário da
elevação de Ílhavo a Cidade com mais uma acção respeitante à RUCHI,
entre outras.
A activação da AdRA/Águas da Região de Aveiro a 1 de Maio de 2010
foi um acto da maior importância para a gestão sustentável das redes de
distribuição de água e de saneamento básico, ao nível dos investimentos
de expansão e de manutenção, e da gestão diária.
No que respeita a outras importantes Políticas Municipais, mantivemos um forte dinamismo na área da Educação (com a assumpção de
novas competências), da Cultura, da Acção Social, do Turismo, do Desporto e da Juventude, destacando-se o cumprimento do Plano Municipal de Intervenção Educativa a cem por cento e a activação do Fundo
Municipal de Apoio a Famílias e a Indivíduos Carenciados. Executámos
Acordos de Cooperação com as Juntas de Freguesia e as Associações
do Município.
Da acção do Governo ﬁca a inauguração e a activação da Ligação
Ferroviária à Linha do Norte (pela APA/REFER) e da 3.ª fase da Via de
Cintura Portuária na Gafanha da Nazaré, pela APA/REFER, com a participação da CMI. Dos dois Protocolos assinados em 2009 entre a CMI e
o Governo, vimos um deles a dar passos rumo à sua concretização - o
da construção do novo Quartel da GNR de Ílhavo, e outro sem qualquer
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Nesta nota de introdução destacamos alguns dos acontecimentos
mais importantes de 2010:
- a activação e inauguração de obras de referência realizadas
pela CMI:
.. Centro Escolar da Senhora do Pranto (Ílhavo);
.. Centro Escolar St.ª Maria Manuela (Cale da Vila, Gafanha da Nazaré);
.. Centro Escolar de Vale de Ílhavo;
.. Centro Escolar da Légua;
.. Centro Escolar da Coutada;
.. Urbanização da Envolvente ao Hospital de Cuidados Continuados
da SCMI;
.. Qualiﬁcação Urbana da Avenida da Saudade em Ílhavo;
.. Via de Cintura Nascente a Ílhavo 1.ª fase;
.. Ampliação e Remodelação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré;
.. Capela Mortuária da Gafanha da Encarnação e Qualiﬁcação do Largo entre o Cemitério e o Campo do NEGE;
.. Urbanização e Novos Acessos do Centro Escolar St.ª Maria Manuela;
.. Novo acesso às Finanças de Ílhavo;
- o desenvolvimento e a quase ﬁnalização de importantes obras:
.. Qualiﬁcação e Beneﬁciação da Antiga Estrada Nacional 109;
.. Qualiﬁcação do Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Encarnação;
.. Edifício/Parque dos Quiosques das Farturas na Costa Nova;
- o desenvolvimento de projectos e concursos de importantes obras:
.. projecto e concurso da Qualiﬁcação Urbana e Ambiental do Casco
Antigo de Ílhavo;
.. projecto e concurso da Qualiﬁcação da Avenida 25 de Abril de Ílhavo;
.. projecto e concurso do Centro de Investigação e Empreendedorismo;
.. projecto e concurso da Qualiﬁcação Ambiental e Urbana da FrenteRia da Costa Nova na zona da Biarritz;
.. projecto da Qualiﬁcação do Centro Urbano da Gafanha da Nazaré;
.. projecto de Qualiﬁcação do Caminho do Praião da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo (entregue à Polis da Ria de Aveiro);
- os grandes eventos:
.. Visita do Presidente da República a 27 de Setembro sob o tema
do Mar;
.. Comemorações dos 100 anos da Criação da Freguesia e da Paró-
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quia da Gafanha da Nazaré (em parceria com a Junta de Freguesia e a
Paróquia da Gafanha da Nazaré);
.. Comemorações do Cinquentenário da Freguesia da Gafanha do
Carmo (em parceria com a Junta de Freguesia);
.. MarAgosto e Festival do Bacalhau 2010;
.. Semana Jovem 2010;
.. Maioridade / Viver Solidário 2010;
.. Festival de Teatro 2010;
.. Marés de Música 2010;
- a inauguração e activação de importantes obras sociais das nossas Associações, com a importante parceria da CMI, nomeadamente:
.. o Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia
de Ílhavo;
.. o Lar e Centro de Dia da Associação de Solidariedade Social da
Gafanha do Carmo;
.. a Creche do Centro Social Padre José Kentenich;
.. além da execução do projecto do novo Quartel de Bombeiros de
Ílhavo;
- os Projectos e Obras em curso no âmbito da acção da CI Região de Aveiro, destacando-se:
.. a Contratualização de 60,06 milhões de euros de FEDER do PORCentro para execução de um conjunto de projectos integrados no Plano
Territorial de Desenvolvimento do Baixo Vouga;
.. o trabalho da Sociedade Anónima “Polis Litoral Ria de Aveiro SA”,
com um plano de intervenção de qualiﬁcação e valorização da Ria de
Aveiro que perspectiva um investimento total de 97 milhões de euros;
.. o Grupo de Acção Costeira da Região de Aveiro, com várias projectos candidatados que perspectivam a execução de um plano de investimentos de cerca de 5 milhões de euros;
- os Protocolos de Cooperação entre a CMI e o Governo, assinados em 2009 e que tiveram desenvolvimentos em 2010:
.. com o Ministério da Educação, para a transferência de competências em várias áreas (desde 1 de Janeiro 2010);
.. com o Ministério da Administração Interna, para a construção do
novo Quartel da GNR de Ílhavo e a cedência à CMI do edifício do antigo
Quartel da GNR da Costa Nova;
.. os novos Acordos de Parceria com a ARHCentro que deram o devido enquadramento legal para a concretização pela CMI, do Edifício/Parque dos Quiosques de Farturas e da Gestão do Relvado, assim como
das Obras de Qualiﬁcação da Biarritz, na Costa Nova;
.. e o novo Protocolo de Cooperação para a Igualdade de Género
assinado a 5 de Novembro, entre a CMI e a Comissão para a Cidadania
e Igualdade de Género;
- importantes realizações de organismos governamentais, nomeadamente:
.. activação e inauguração das obras da Ligação Ferroviária ao Porto
de Aveiro e a 3.ª fase da Via de Cintura Portuária (na Av. Bacalhoeiros,
Gaf. Nazaré, em parceria com a CMI), pela REFER e APA;

3. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
- Apoio à actividade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (formalizada por Acordo de Cooperação);
- Desenvolvimento de um conjunto de medidas de gestão dos estragos causados pelo temporal de 27 de Fevereiro, destacando-se as
medidas de qualiﬁcação da Frente-Ria da Costa Nova na zona da Biarritz
e do Caminho do Praião na Gafanha da Encarnação e da Gafanha do
Carmo;
- Execução e aprovação do Plano de Emergência Externo de Ílhavo e
do Plano Municipal de Emergência da Protecção Civil;
- Gestão da Comissão Municipal de Protecção Civil;
- Manutenção da actividade regular do Serviço Municipal de Protecção Civil, junto da população em geral, e em especial com a comunidade
escolar, destacando-se as acções de comemoração do Dia Internacional da Protecção Civil (1 de Março) e o ciclo de sessões de esclarecimento sobre o uso do fogo (durante o mês de Abril), e realização regular
de exercício de simulacro;
- Gestão do Protocolo da Equipa de Intervenção Permanente entre a
CMI, a ANPC e a AHBVI;
- Realização de reuniões do Conselho Municipal de Segurança e do
Conselho Municipal de Protecção da Floresta Contra Incêndios;

4. EDUCAÇÃO
- Activação e Inauguração de cinco novos Centros Escolares: da Senhora do Pranto (Ílhavo), Santa Maria Manuela (Cale da Vila, Gafanha da
Nazaré), de Vale de Ílhavo, da Légua e da Coutada;
- Implementação de um novo Programa de Informatização dos Jardins de Infância, das Escolas de 1.º Ciclo e dos Centros Escolares, com
um investimento da CMI de cerca de 500.000 euros, em quadros interactivos (42), computadores portáteis (264), computadores ﬁxos (114) e
impressoras laser multifunções (18);
- Implementação a 100% dos objectivos deﬁnidos nos Planos Municipais de Intervenção Educativa para 2009/2010 e de 2010/2011;
- Programa de Iniciação à Natação para as crianças dos Jardins de
Infância e realização do XI Festival de Natação do Município de Ílhavo;
- Gestão do Programa de Enriquecimento Curricular, com as actividades de Inglês, Música, Educação Física, Apoio ao Estudo, Artes e
Expressões (numa parceria liderada pela CMI e participada pelos Agrupamentos de Escola e pelas Associações de Pais);

- a entrada em funcionamento a 1 de Maio de 2010 da “AdRA
– Águas da Região de Aveiro SA”, empresa pública constituída
pelos Municípios da Região de Aveiro (à excepção de Anadia) e
a Empresa Pública Águas de Portugal, para gestão das redes em
baixa de água e saneamento básico, nas áreas do investimento de
expansão e manutenção, e da gestão técnica integral, com ganhos
de escala e de qualidade de serviço;

- Projecto “A Minha Sinfonia” (com três concertos no CCI);

- a constituição da empresa “Parque da Ciência e Inovação sa”
a 28 de Setembro de 2010, visando a construção do Parque da
Ciência e da Inovação (a implantar na Coutada como parte do Campus Universitário) liderado pela Universidade de Aveiro e com uma
participação muito especial da Câmara Municipal de Ílhavo e da CI
Região de Aveiro (a que a CMI preside), assim como da CMAveiro.

- Gestão da Escola Municipal de Educação Rodoviária;

A gestão ﬁnanceira da CMI está devidamente controlada e equilibrada, destacando-se as novas receitas provenientes das Candidaturas que
apresentámos ao QREN, que foram aprovadas e estão em execução, e a
diminuição de receitas importantes como a Derrama (com uma redução
de 25% - de 622.425,53 em 2009 para 467.611,84 em 2010) e IMT (com
uma redução de 40% - de 2.470.527,04 em 2009 para 1.477.188,43 em
2010) que não foram compensadas pelo aumento do IMI em cerca de
6% (de 4.013.664,52 em 2009 para 4.259.697,90 em 2010).
Referenciamos agora, seguindo a organização das áreas das GOP e
de forma resumida, as principais realizações concretizadas no ano 2010:

2. ADMINISTRAÇÃO GERAL
O ano 2010 ﬁca marcado por importantes realizações e projectos,
dos quais destacamos:
- Finalização do projecto de modernização administrativa, com projectos ﬁnanciados pelo QREN/Mais Centro nas áreas do atendimento
integrado, da desmaterialização dos processos administrativos, das
compras electrónicas e dos sistemas de informação geográﬁca, e executados no âmbito da CI Região de Aveiro;
- Aplicação do sistema de avaliação dos Funcionários Municipais
(SIADAP);
- Activação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções
Conexas;

- DesportÍlhavo 2010 a 16 de Junho;
- XI Festival de Natação (19 e 26 de Junho);
- II Encontro de Mini-Basquete;

- Programa Municipal de Educação Ambiental (várias acções);
- Semana de Teatro Infantil;
- Programas de incentivo á leitura (“Baú de Histórias,...);

- Manutenção de boas condições de instalações e equipamentos
das nossas Escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância;
- Gestão do Contrato de Transferência de Competências (nas áreas
do Pessoal Não Docente, Edifício e AEC’s), com vigência a partir de 1
de Janeiro de 2010;
- Realização da Semana da Educação de 16 a 23 de Junho;
- Realização de reuniões do Conselho Municipal de Educação;

5. SAÚDE
- Apoio à construção do Hospital de Cuidados Continuados da Santa
Casa da Misericórdia de Ílhavo, no âmbito da importante parceria da
CMI com a SCMI (projecto, licenciamento, contactos institucionais com
potenciais ﬁnanciadores,...), desenvolvida ao abrigo do Protocolo de Cooperação assinado a dia 20 de Maio 2008;
- Realização de duas edições da “Feira da Saúde”, com o objectivo
de incentivar a população do Município a adoptar estilos de vida mais
saudáveis e eventualmente corrigir alguns comportamentos menos benéﬁcos: a 22 de Maio no Centro Cultural de Ílhavo e a 7 de Agosto no
edifício da Extensão de Saúde da Barra;
- Manutenção da pressão institucional junto do Ministério da Saúde visando a activação da Extensão de Saúde da Barra, integrado no
Edifício de Serviços Públicos da Barra, lutando pelo cumprimento do
compromisso de activação desta Extensão de Saúde (ao abrigo do
Contrato-Programa assinado entre a CMI e a ARSCentro), e tendo sido
deﬁnitivamente assumida pelo Ministério da Saúde a não activação da
Extensão de Saúde da Barra;
- Negociação com o Ministério da Saúde / ARSCentro de um Protocolo de Cooperação visando a construção da nova Extensão de Saúde da
Costa Nova, tendo a CMI em desenvolvimento o respectivo projecto;
- Acompanhamento com uma pressão positiva intensa, da actividade
do Ministério da Saúde na gestão directa dos cuidados de saúde primários à População do Município de Ílhavo, garantindo a devida qualidade,
quantidade e proximidade destes importantes serviços;

6. ACÇÃO SOCIAL
- Gestão do Serviço de Atendimento Social Integrado do Município de
Ílhavo, no âmbito da Parceria Institucional do Conselho Local de Acção
Social;
- Desenvolvimento da actividade da Comissão Local de Acção Social
e de trabalho de intervenção social em parceria com as IPSS’s, integrando novas Entidades Parceiras;
- Aprovação e Gestão do novo Fundo Municipal de Apoio a Famílias
e a Indivíduos Carenciados;
- Realização do Seminário “Combate à Pobreza e à Exclusão Social”
a 28 de Maio, no âmbito do Ano Europeu de Combate à Pobreza e à
Exclusão Social;
- Apoio institucional e ﬁnanceiro a importantes obras sociais de três
Associações, que foram activadas e inauguradas durante o ano:
.. o Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo;
.. o Lar e Centro de Dia da Associação de Solidariedade Social
da Gafanha do Carmo;
.. a Creche do Centro Social Padre José Kentenich;

- Activação de seis bibliotecas escolares (em cada novo Centro Escolar e na Escola do 1.º Ciclo da Gafanha da Encarnação Centro);

- Entrega das Bolsas de Estudo Municipais do ano lectivo
2009/2010;

- Assinatura e gestão de Acordos de Cooperação com as Associações de Pais para a gestão das Cantinas e dos ATL’s, tendo sido continuada com toda a dedicação, investindo no aumento da qualidade dos
seus serviços;

- Participação no trabalho do Núcleo Territorial do Programa Operacional de Respostas Integradas para o combate ao problema das toxicodependências, no âmbito de um projecto de dimensão municipal
liderado pela Fundação Prior Sardo;

- Confecção e fornecimento de refeições às cantinas escolares, tendo sido assinado o Protocolo para o Fornecimento de Refeições no 1.º
Ciclo com o Ministério da Educação e alargamento da gestão CMI às
cantinas das Escolas Básicas de 2.º e 3.º Ciclo;
- Assinatura de Protocolos de Colaboração com a Escola Secundária
de Ílhavo, no âmbito da organização, funcionamento e avaliação dos
cursos tecnológicos de nível secundário;
- Comemorações do Dia Mundial da Criança;
- Acção “Conhecer Portugal/Lisboa” a 9 de Junho;
- Agenda Escolar 2010/2011 (lançada em Setembro 2010);
- Festa de Natal para todas as crianças das Escolas do 1.º Ciclo e
dos Jardins de Infância (acção realizada em conjunto com as Juntas de
Freguesia de S. Salvador, da Gafanha da Nazaré, da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo);
- Lançamento do Programa de Apoio a Projectos Educativos
2010/2011;
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- Liderança e Gestão da CPCJ;
- Realização da 12.ª edição da MAIOR IDADE / Viver Solidário;
- Gestão dos “Espaços Maioridade” a funcionar nos Pólos da Biblioteca Municipal;
- Execução de Acordos de Cooperação com as Associações de Acção Social do Município;
- Desenvolvimento dos trabalhos de elaboração do Plano de Desenvolvimento Social 2011/2013 e do Plano de Acção ASI 2011;
- Gestão da Acção Social Escolar para as Crianças do 1.º Ciclo do
Município;

7. HABITAÇÃO
- Acompanhamento social e gestão dos inquilinos de habitação social
da CMI;

- Desenvolvimento de trabalhos de actualização das necessidades
em termos de habitação social, perspectivando a estruturação de programas de arrendamento social, nomeadamente no âmbito da RUCHI;

8. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
- Aprovação formal da Alteração do Plano Director Municipal de Ílhavo
visando a construção do Parque da Ciência e Inovação (na Coutada,
Ílhavo) e do novo Lar e Centro de Dia do Centro Social Paroquial Nossa
Senhora da Nazaré;
- Gestão do processo de Revisão do Plano Director Municipal de Ílhavo e de elaboração de vários Planos de Pormenor, continuando a diﬁculdade de ﬁnalização dos processos por força da acção das entidades
governamentais;
- Adjudicação da revisão do Plano de Pormenor do Museu (como
corolário do concurso de ideias);
- Desenvolvimento e aprovação de vários Estudos Urbanísticos;
- Gestão e valorização do Sistema de Informação Geográﬁca;
- Participação nos trabalhos de elaboração do PROTCentro;

9. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Execução em parceria com a EDP de alguns investimentos pontuais
de reforço da qualidade da iluminação pública;

10. URBANIZAÇÃO
- Desenvolvimento dos treze projectos da Parceria para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI), e inclusão de mais
dois novos projectos, sendo o seguinte o seu ponto de situação (valores
em euros):
P1: Qualiﬁcação Urbana e Ambiental do Casco Antigo (II)
- Inv.Total: 2.324.607,72 / FEDER: 1.859.686,18
P2: Qualiﬁcação Urbana da EN109 (III)
- Inv.Total. 1.853.136,97 / FEDER: 717.659,28
P3: Qualiﬁcação Urbana da Avenida 25 de Abril (II)
- Inv.Total: 1.005.569,93 / FEDER: 804.455,95
P4: Centro de Investigação e Empreendedorismo (II)
- Inv.Total: 1.056.473,58 / FEDER: 845.178,87
P5: Qualiﬁcação Urbana da Envolvente ao Hospital de Cuidados Continuados (I)
- Inv.Total: 509.728,18 / FEDER: 346.480,80

- Execução e activação dos arruamentos na envolvente do novo Centro Escolar Santa Maria Manuela, na Cale da Vila, Gafanha da Nazaré;
- Desenvolvimento de projectos de qualiﬁcação urbana e negociação
de ﬁnanciamento, nomeadamente no que respeita ao centro da cidade
da Gafanha da Nazaré (área envolvente do velho Mercado);

- Início do funcionamento da Empresa “Águas da Região de Aveiro
SA” a 1 de Maio;
- Execução pelos Técnicos CMI/DOIA dos Projectos das Redes de
Drenagem de Águas Residuais e Pluviais da Ermida e Carvalheira 3.ª e
4.ª Fases, da Quinta Nova e da Chousa do Fidalgo, da Zona Industrial
das Ervosas e da Rua N.ª Sr.ª da Nazaré, bem como o Projecto da Rede
de Águas Residuais da Lagoa do Junco e das Quintãs, com a sua correspondente entrega à AdRA com vista ao desenvolvimento dos concursos para a execução das correspondentes obras em 2011;

P12: Centro Histórico Peculiar: da Comunidade à Cultura (...) (V)
- Inv.Total: 50.000,00 / FEDER: 40.000,00
P13: Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo (I)
- Inv.Total: 4.255.456,00 / FEDER: 2.502.669,04
Legenda:
(I) Executado ﬁsicamente, Candidatura Aprovada e em execução ﬁnanceira;
(II) Obra adjudicada; Candidatura aprovada;
(III) Obra em fase ﬁnal de execução; Candidatura aprovada;
(IV) Projecto elaborado; Candidatura com Pré-Aprovação;
(V) Projecto em Implementação; Candidatura com Pré-Aprovação.

- Manutenção em boas condições das acessibilidades a deﬁcientes
em todos os sanitários da Barra e da Costa Nova;

- Assinatura a 10 de Julho do Acordo de Gestão da Capela Mortuária
da Gafanha da Encarnação entre a CMI e a Paróquia da Gafanha da Encarnação a quem ﬁcou entregue o edifício para sua gestão de utilização,
no dia da sua inauguração;

- Início do funcionamento da Empresa “Águas da Região de Aveiro
SA” a 1 de Maio;
- Gestão de padrões elevados de qualidade da água ao abrigo do sistema de controlo da qualidade da água em vigor e no âmbito da gestão
de todo o sistema até 30 de Abril, passando a fazer o acompanhamento
da sua gestão pela AdRA;

13. RESÍDUOS SÓLIDOS
- Participação na Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos de
20 a 28 de Novembro;
- Acompanhamento exigente da operação do concessionário para a
gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e limpeza urbana do Município (a SUMA);
- Gestão e dinamização do Centro de Educação Ambiental e do Ecocentro Municipal na Gafanha D’ Aquém;
- Acompanhamento da gestão dos Ecopontos pela ERSUC;
14. JARDINS, PARQUES E ESPAÇOS VERDES
- Substituição das árvores dos passeios por espécies com melhor enquadramento, no Jardim Central da Gafanha do Carmo, na Avenida João
Corte Real da Barra e na Rua de Ílhavo na Gafanha da Encarnação;

- Finalização da intervenção de desmilitarização da Carreira do Tiro da
Gafanha D’Aquém, num investimento total de quase 300.000 euros;

15. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
- Programa Educativo para o Ambiente, “Ílhavo - O Ambiente com
dois sorrisos”;
- Programa ECO-Escolas, Projecto ZOOM, Projecto “Coastwatch Europe 2010”;
- Adesão da CMI ao Projecto de reciclagem de rolhas de cortiça “Green Cork”;
- Lançamento das Campanhas Municipais de recolha selectiva de
cápsulas de café Nespresso (com a Nestlé Portugal) e de óleo alimentar
usado (com a Oleotorres);
- Participação na parceria liderada pela SIMRIA, com a participação
da AIB e da APA, no estudo para a ligação dos eﬂuentes industriais de
processamento de bacalhau;
- Campanha “O Nosso Papel é Valorizar o Seu”;

Novos Projectos RUCHI (em fase de projecto):
- Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo;
- Casa da Música (reabilitação da Antiga Escola Primária da Ferreira
Gordo);

- Gestão do Centro de Educação Ambiental (na Gafanha D’Aquém) e
do Núcleo de Educação Ambiental da Costa Nova;

- Finalização da obra de requaliﬁcação urbana da Avenida da Saudade, em Ílhavo;

- Comemoração do Dia da Floresta Autóctone a 23 de Novembro;

- Inauguração das obras de qualiﬁcação do Largo entre o Cemitério e
o Campo do NEGE, na Gafanha da Encarnação;

- Manutenção dos sanitários públicos existentes, com gestão em parceria com operadores privados;

12. ÁGUA

- Gestão do Acordo de Cooperação CMI / Associação de Moradores
da Água Fria (Ermida) para a gestão e manutenção dos espaços verdes
de utilização pública inseridos no loteamento da Água Fria;

P11: Dinamização Comercial e do Mercado da habitação (V)
- Inv.Total: 60.000,00 / FEDER: 48.000,00

16. HIGIENE PÚBLICA

17. CEMITÉRIOS

P7: Reabilitação do Edifício Sede do Illiabum Clube (IV)
- Inv.Total: 310.911,13 / FEDER: 205.561,08

P10: Plano de Igualdade de Género (IV)
- Inv.Total: 5.000,00 / FEDER: 4.000,00

- Publicação de revista de Educação Ambiental: “O Ambúzio”;

- Acompanhamento da gestão do sistema de saneamento básico em
alta da SIMRIA;

- Manutenção e gestão cuidada dos espaços verdes existentes por
todo o Município;

P9: Investigação do Património Expressivo (V)
- Inv.Total: 90.000,00 / FEDER: 60.000,00

- Gestão da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios;
- Formalização de Acordos de Cooperação com as Associações de
Escuteiros do Município;

11. SANEAMENTO

P6: Reconversão urbana do terreno do actual Quartel dos Bombeiros (IV)
- Inv.Total: 332.570,34 / FEDER: 219.881,22

P8: Dinamização Cultural (V)
- Inv.Total: 273.500,00 / FEDER: 218.800,00

- Protocolo de Cooperação entre a CMI, a Associação de Concessionários de Praia da Beira Litoral, a Associação de Salvamento Aquático
“Aveiro Rescue”, a APA e os Bombeiros Voluntários de Ílhavo;

- +ECO 2010 / Semana do Ambiente, de 29 de Maio a 7 de Junho;

- Bandeira Azul na Barra e na Costa Nova;
- Bandeira de “Praia Acessível, Praia Para Todos” na Barra e na Costa
Nova;

- Acompanhamento, por ligação institucional às respectivas Juntas
de Freguesia, da gestão do Cemitério de Ílhavo e da Casa Mortuária da
Gafanha da Nazaré, com um balanço positivo ao trabalho desenvolvido
pelas Juntas de Freguesia em causa;

18. CULTURA
- Inauguração e activação a 20 de Junho da obra de ampliação e qualiﬁcação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (3.ª fase) e execução
do programa inaugural que decorreu até 30 de Julho;
- Formalização de Acordos de Cooperação com as Associações Culturais do Município;
- Festival de Teatro 2010 (Maio);
- Realização das Marchas Sanjoaninas, com a participação das marchas da Costa Nova, Gafanha d’Aquém, Gafanha da Encarnação, Gafanha da Nazaré e Barra, em três apresentações (Gafanha da Nazaré,
Barra e Ílhavo);
- Marés de Música 2010 (mês de Outubro);
- Realização de várias exposições (pintura, fotograﬁa,...) na Sala de
Exposições do CCI, na Sala das Temporárias do Museu Marítimo de Ílhavo, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré e na Biblioteca Municipal;
- Dinamização da Biblioteca Municipal de Ílhavo o dos seus três Pólos,
e comemoração do 5.º aniversário da Biblioteca (em Setembro) e da
Festa da Na Sra das Neves (Agosto);
- Realização do espectáculo “Música na Escola” com a Filarmonia
das Beiras;
- Realização e dinamização de um vasto conjunto de acções culturais
no âmbito da actividade do Centro Cultural de Ílhavo, do Centro Cultural
da Gafanha da Nazaré e do Museu Marítimo de Ílhavo;
- Apoio Institucional ao Projecto Santa Maria Manuela da Empresa
Pascoal e Filhos com várias acções;

19. DESPORTO
- Execução da obra da 2.ª fase de qualiﬁcação do Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Encarnação;
- Desenvolvimento das actividades do “Fórum Náutico do Município
de Ílhavo” destacando-se o II Fórum Náutico, a Semana Náutica em
Agosto e a Agenda Náutica 2010;
- Desenvolvimento de várias acções e de vários programas de promoção da actividade desportiva da população (Desporto Escolar, Desporto
para a Maior Idade, Grande Pedalada,...);
- Realização do OlimpÍlhavo (Corta Mato Escolar,...) em parceria com
as Escolas de 2.º e 3.º Ciclos e Secundárias;
- Execução de várias intervenções de requaliﬁcação de Polidesportivos;
- Apoio às actividades desenvolvidas pelas Associações do Município, no âmbito dos Acordos de Cooperação assinados;

20. JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES
- Dinamização dos Fóruns da Juventude (Ílhavo, Gafanha da Nazaré,
Gafanha da Encarnação, Gafanha do Carmo e Pólo de Vale de Ílhavo),
com a gestão de várias iniciativas, destacando-se as “Oﬁcinas Criativas”;
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- Gestão do Cartão Jovem Municipal (com alteração da idade limite
para os 30 anos);
- Gestão do Programa Municipal de Bolsas de Estágios de Trabalho;
- Gestão do Programa “Férias Divertidas” com acções realizadas no
Verão, na Páscoa e no Natal;
- Gestão do Programa “Vocação” (programa de ocupação de tempos
livres de longa duração);
- Semana Jovem 2010;
- Co-gestão dos Gabinetes de Apoio à Saúde Juvenil (Ílhavo e Gafanha da Nazaré), com o Centro de Saúde de Ílhavo;
- Execução de Acordos de Cooperação com as Associações de Jovens do Município;
- Programa “Ílhavo Radical”;
- X Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres;
- Concurso Literário Jovem 2010 / Escreve um Conto;
- Gestão do Serviço de Apoio à Formação e ao Emprego (SAFE);
- Encontro Inter-Escolas 2010;
- Jornadas da Juventude do Município de Ílhavo (6a edição);
- XII Festilha – Festival de Tunas do Município de Ílhavo;

26. MERCADOS E FEIRAS
- Execução do projecto do “Edifício das Farturas” na Costa Nova
(zona do relvado, em frente ao Mercado, visando a desactivação das
“roulotes das farturas”);
- Gestão do renovado Mercado da Costa Nova;
- Acompanhamento da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré na
gestão do Mercado da Gafanha da Nazaré, e da Junta de Freguesia de
São Salvador na gestão do Mercado de Ílhavo;
- Alteração do Regulamento do Mercado Municipal da Costa Nova;
- Gestão da Feira dos 13, e de todo o Parque Municipal da Vista Alegre;

27. TURISMO
- Abertura do concurso público para a concessão da concepção, instalação e exploração do Bar/Restaurante do Jardim Oudinot;
- Acções de promoção turística do Município de Ílhavo, destacandose a participação na Bolsa de Turismo de Lisboa, BTL 2010, integrado
no stand da ERT-Centro de Portugal;
- Realização das Festas do Município 2010 / MAR AGOSTO, integrando
a Rota das Padeiras, o 9.º Aniversário do Navio-Museu Santo André,...;
- Organização do Festival do Bacalhau 2010, no Jardim Oudinot (em
parceria com a Confraria do Bacalhau e o patrocínio da Associação dos
Industriais do Bacalhau);

- Concurso de DJ’s, Hip-Hop Dance e Foto-Talento;

- Organização com o Illiabum Clube do “Festival do Marisco”;

- Corrida mais Louca da Ria;

- Realização do Concurso de Fotograﬁa “Olhos sobre o Mar”;

- Programa “Sábados no Jardim”;
- Publicação da revista jovem “atua”;

21. ESTRUTURAS DE APOIO
À ACTIVIDADE DOS PESCADORES
- Gestão do Grupo de Acção Costeira da Ria de Aveiro, no âmbito da
CI Região de Aveiro e do Programa Operacional das Pescas PROMAR
e apresentação de candidaturas ao primeiro concurso (fechado a 15 de
Dezembro);
- Gestão dos Cais dos Pescadores da Costa Nova e da Gafanha da
Encarnação;
- Alteração dos Regulamentos Internos do Cais dos Pescadores da
Costa Nova e da Mota (Gafanha da Encarnação);

22. ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS
LIGADOS AO ABASTECIMENTO
- Co-gestão do dossier da execução do Parque da Ciência e Inovação na zona da Coutada, liderado pela Universidade de Aveiro e que tem
na CMI um parceiro muito importante;
- Gestão dos processos de venda e de reversão de terrenos da Zona
Industrial da Mota;

23. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
- Inauguração e activação da Via de Cintura Nascente (1.ª fase) a 31
de Outubro;
- Desenvolvimento da obra de Qualiﬁcação da Antiga EN 109;
- Intervenções de manutenção da ponte da Vista Alegre;
- Desenvolvimento do estudo prévio do projecto da 4.ª fase da Via de
Cintura Poente a Ílhavo e do Acesso ao Parque da Ciência e Inovação;

24. ESTACIONAMENTO
- Acompanhamento da gestão do Parque de Estacionamento do
Centro Cultural de Ílhavo e área envolvente;

- Acompanhamento da gestão da concessão do Parque de Campismo da Barra;
- Acompanhamento da gestão e estruturação de intervenção de qualiﬁcação do Parque de Campismo da Gafanha da Nazaré (com o GDGafanha e a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré);

28. JUNTAS DE FREGUESIA / PROTOCOLOS

- Comemorações do Feriado Municipal;
- Acções evocativas dos aniversários de elevação da Gafanha da Nazaré e de Ílhavo a cidade, e da Gafanha da Encarnação a vila (acções
conjuntas com as respectivas Juntas de Freguesia);
- Comemorações do 25 de Abril, do Dia do Trabalhador e do Dia de
Portugal;
- Participação nas Acções de Angariação de Fundos para o Lar e
Centro de Dia da Associação de Solidariedade Social da Gafanha do
Carmo, a 5 de Junho em Newark, e a 23 de Outubro, em Oakville, Toronto, Canadá;
- Inauguração da renovada sede da Associação Cultural e Recreativa
Gafanhense de Newark e entrega de um painel de azulejo pintado à mão
com o Navio Museu Santo André, oferecido pela CMI, a 6 de Junho;
- Apoio Institucional ao Projecto Santa Maria Manuela da Empresa
Pascoal e Filhos com várias acções;
- Publicação de cinco edições do Boletim Municipal;
- Publicação mensal da agenda de eventos do Município “Viver em”;
- Publicação do boletim interno CMI “ Nosso Pessoal”.

» CONSIDERAÇÃO FINAL
A actividade da Câmara Municipal de Ílhavo de 2010 mais do que um
balanço muito positivo, recebe uma nota de excelência e de excepcionalidade pela quantidade e pela qualidade das realizações que conseguimos concretizar, com o aproveitamento dos Fundos Comunitários do
QREN que tiveram em 2010 (e ﬁnalmente) o primeiro ano de execução
ﬁnanceira.
A activação de cinco novos Centros Escolares, o renovadíssimo Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, a 1.ª fase da Variante Nascente a
Ílhavo, a Capela Mortuária da Gafanha da Encarnação, a execução de
vários dos treze projectos da RUCHI, entre outras realizações e desenvolvimento de projectos, marcaram, a par da Alteração ao PDM e de
outros passos a caminho da concretização do projecto do Parque da
Ciência e Inovação, este ano especial para o Município de Ílhavo.

As verbas, com um valor total de 172.843 euros, foram aplicadas
em obras (propostas pelas Juntas e acordadas pelas partes), nomeadamente, limpeza regular de bermas das ruas e arruamentos, melhoramento de ruas e caminhos, desobstrução e limpeza regular de valas,
emanilhamento de valas, realização de pequenas obras de construção
civil, gestão dos cemitérios, além de alguns investimentos em estruturas
das Juntas.

O aproveitamento das oportunidades que temos em mãos, com destaque para os Fundos Comunitários do QREN e para as verbas recebidas pelo acordo de activação da AdRA, foram os principais instrumentos
que utilizámos para combater a redução de várias receitas da estrutura
orçamental da CMI (verbas do Orçamento de Estado, Derrama e IMT)
que derivam da situação de profunda crise económico-ﬁnanceira que se
vive em Portugal e na Europa.

Registe-se a execução a 100% dos referidos Protocolos por cada
uma das quatro Juntas de Freguesia.
As verbas para obras transferidas no ano de 2010, foram as seguintes
(valores em euros):
Junta de Freguesia de S. Salvador:
» Investimento da CMI:
Previsto Realizado
investimento em obras ...................... 76.800
76.800
» Verba recebida do Governo (FFF) ................. 189.018 euros

O Plano Municipal de Intervenção Educativa, no que à Educação respeita, e o Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados,
no que concerne à Acção Social, foram dois instrumentos geridos com
intensidade e com qualidade, no âmbito das parcerias institucionais que
gerimos nestas duas importantes Políticas Municipais.

Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré:
» Investimento da CMI:
Previsto Realizado
investimento em obras ...................... 57.050
57.050
» Verba recebida do Governo (FFF) ................. 138.723 euros
Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação:
» Investimento da CMI:
Previsto Realizado
investimento em obras ...................... 26.175
26.175
» Verba recebida do Governo (FFF) ................. 69.405 euros
Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo:
» Investimento da CMI:
Previsto Realizado
investimento em obras ...................... 12.818
12.818
» Verba recebida do Governo (FFF) ................. 36.015 euros

29. OUTRAS ACÇÕES

25. TRANSPORTES

- Visita do Presidente da República sob a temática do Mar a 27 de
Setembro, com visita ao Museu Marítimo de Ílhavo, à UA, à APA, ao Navio Santa Maria Manuela, e com a inauguração do Centro Escolar Santa
Maria Manuela (na Gafanha da Nazaré), onde lhe foi entregue a Medalha
de Ouro do Município de Ílhavo;

- Preparação do processo para lançamento do concurso para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e Transportes, em ligação ao
Plano Intermunicipal (em desenvolvimento na CI Região de Aveiro);

- Comemoração do Cinquentenário da Criação da Freguesia da Gafanha do Carmo (numa parceria CMI/JFGC, com várias acções em Setembro e Outubro);

Os Acordos de Cooperação assinados e concretizados, com cada
uma das quatro Juntas de Freguesia - S. Salvador, Gafanha da Nazaré,
Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo – constituem uma peça
central da política de apoio e cooperação da Câmara Municipal de Ílhavo
com as Juntas de Freguesia do Município, assente no princípio da cooperação institucional, da responsabilidade e da transparência.

- Acompanhamento da gestão da rede de abrigos para passageiros
e de parcómetros;

- Acompanhamento da actividade dos operadores privados de transportes públicos;

- Patrocínio da Volta ao Mundo da Sagres 2010, no âmbito de uma
parceria com a Marinha Portuguesa, para a qual utilizámos o Museu
Marítimo de Ílhavo como elemento de referência e a Associação dos
Industriais de Bacalhau com entidade agregada;

- Comemorações dos 100 anos da Criação da Freguesia e Paróquia
da Gafanha da Nazaré, em parceria com a Junta de Freguesia e a Paróquia da Gafanha da Nazaré, com um programa diversiﬁcado que decorreu entre Março e Setembro;
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A Câmara Municipal de Ílhavo continua a ser gerida com a devida
sustentabilidade ﬁnanceira, marcada pelo equilíbrio das suas contas,
numa fase em que temos de continuar a fazer uma gestão intensa no
aproveitamento dos Fundos Comunitários o que provoca tensões de
tesouraria que derivam, nomeadamente, do atraso sempre existente
entre a execução dos investimentos e o recebimento dos valores dos
co-ﬁnanciamentos (é maior o valor que temos a receber do que o valor
que recebemos em 2010).
De facto, neste ano 2010 foi cumprido com elevado nível o objectivo
de Continuar a Realizar, concretizando mais e melhor qualidade de vida
para os Cidadãos.
Mantivemos o nosso empenhamento produtivo nos trabalhos de
gestão da vida associativa intermunicipal, nomeadamente no Conselho
Directivo da ANMP, na Presidência do Conselho Executivo da CI Região
de Aveiro, e na Direcção da ERT do Centro de Portugal e da Associação
de Municípios do Carvoeiro.
Apresentamos o nosso agradecimento a todos os Autarcas, Funcionários, Colaboradores, Voluntários, Associações, Governo e Instituições
da Administração Central, Fornecedores, Empreiteiros,..., que estiveram
na construção do Município de Ílhavo neste importante ano de 2010,
pelo contributo que foram capazes de dar.
Num trabalho de parceria com todos aqueles que disseram sim ao
desaﬁo de construção de desenvolvimento, ﬁca para a História este documento de Prestação de Contas de 2010.
José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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